
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням Ради адвокатів України  

від «23» квітня 2016 року № 119 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про зразки бланків та технічних описів посвідчення  

адвоката України, 

службового посвідчення адвоката України – члена органу 

адвокатського самоврядування України, 

члена Комітету, утвореного при Національній асоціації 

адвокатів України, посвідчення адвоката іноземної держави, 

помічника адвоката України 
 

  



 

1. Загальні положення 

1.1. Цим Положенням встановлюються єдині та обов’язкові зразки, схематичні 

діаграми та технічні описи, відповідно до яких виготовляються наступні 

документи: 

а) посвідчення адвоката України (українською мовою); 

б) службове посвідчення адвоката України – члена органу адвокатського 

самоврядування (українською мовою); 

в) посвідчення члена Комітету, утвореного при Національній асоціації 

адвокатів України (українською мовою); 

г) посвідчення адвоката іноземної держави (українською мовою); 

ґ) посвідчення працівника Секретаріату Ради адвокатів України, Національної 

асоціації адвокатів України (українською мовою); 

д) посвідчення помічника адвоката України (українською мовою); 

е) посвідчення адвоката України (англійською мовою); 

є) службового посвідчення адвоката України – члена органу адвокатського 

самоврядування (англійською мовою); 

ж) посвідчення члена Комітету, утвореного при Національній асоціації 

адвокатів України (англійською мовою); 

з) посвідчення адвоката іноземної держави (англійською мовою); 

и) посвідчення помічника адвоката України (англійською мовою); 

і) голограма Національної асоціації адвокатів України. 

1.2. Документи, перелік яких наведено у пп. «а» - «и» п.1.1 цього Положення 

мають вигляд пластикової картки (згідно зразків), що містить передбачену 

цим Положенням інформацію про особу та реквізити посвідчення, відповідає 

технічним вимогам, містить багатоступеневий захист від підробок та 

видається відповідним органом за підписом Голови Національної асоціації 

адвокатів України (за винятком посвідчення помічника адвоката та 

працівника Секретаріату РАУ). 

1.3. У разі припинення або зупинення права на заняття адвокатською діяльністю 

адвоката, посвідчення адвоката України, службове посвідчення адвоката 

України – члена органу адвокатського самоврядування (регіонального  або 

вищого), посвідчення адвоката іноземної держави, повертається  адвокатом 

особисто до органу, що його видав, для знищення, про що складається акт, 

який ним же і зберігається. 

 

2. Посвідчення  адвоката України 

2.1. Посвідчення адвоката України видається відповідними радами адвокатів 

регіону (АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя) на підставі положень 

статті 12 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

2.2. Адвокати, які бажають отримати посвідчення адвоката України єдиного 

зразка, можуть замовити його через відповідну раду адвокатів регіону або 

Національну асоціацію адвокатів України. 

2.3. Посвідчення адвоката України підтверджує його особу та повноваження. 

 



 

3. Посвідчення помічника адвоката України 

3.1. Посвідчення помічника адвоката видається відповідними радами адвокатів 

регіону (АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя) за підписом голови 

ради адвокатів регіону, згідно зразка, наведеного у додатку до цього 

Положення. 

3.2. Посвідчення помічника адвоката підтверджує його особу та повноваження. 

3.3. За настання обставин, визначених діючим Положенням про помічника 

адвоката, посвідчення помічника адвоката, повертається раді адвокатів 

регіону для знищення, про що складається акт, який зберігається в особовій 

справі помічника адвоката. 

 

4. Службове посвідчення адвоката України 

4.1. Службове посвідчення адвоката України – члена органу адвокатського 

самоврядування (регіонального) видається відповідним органом 

адвокатського самоврядування регіону одноразово за рахунок цього органу.  

4.2. Службове посвідчення адвоката України – члена адвокатського 

самоврядування (вищого) видається відповідним вищим органом 

адвокатського самоврядування за власний рахунок, а за відсутності у нього 

статусу юридичної особи – Національною асоціацією адвокатів України. 

 

5. Посвідчення члена Комітету, утвореного при Національній асоціації 

адвокатів України 

5.1. Посвідчення члена Комітету, утвореного при Національній асоціації адвокатів 

України, видається Національною асоціацією адвокатів України за власний 

рахунок або на підставі документу про сплату вартості посвідчення, 

пред’явленого  членом Комітету НААУ. 

5.2. У разі припинення виконання обов’язків члена Комітету, посвідчення члена 

Комітету повертається  ним особисто до Національної асоціації адвокатів 

України для  знищення, про що складається акт, який зберігається в 

Національній асоціації адвокатів України. 

 

6. Посвідчення адвоката іноземної держави 

6.1. Посвідчення адвоката іноземної держави видається одноразово Національною 

асоціацією адвокатів України за власний рахунок. 

6.2. У разі припинення або зупинення права на заняття адвокатською діяльністю 

іноземного адвоката, посвідчення адвоката іноземної держави повертається 

ним особисто до Національної асоціації адвокатів України для  знищення, про 

що складається акт, який зберігається в Національній асоціації адвокатів 

України. 

6.3. Посвідчення адвоката іноземної держави підтверджує його особу та 

повноваження. 

  

7. Посвідчення працівника Секретаріату Ради адвокатів України, 

Національної асоціації адвокатів України 

7.1. Посвідчення працівника Секретаріату видається за рахунок Національної 

асоціації адвокатів України. 



 

7.2. У разі звільнення з роботи посвідчення працівника Секретаріату повертається  

ним до відділу кадрів для знищення, про що складається акт, який 

зберігається в Секретаріаті НААУ. 

 

8. Інші положення 

8.1. Посвідчення, видані відповідно до попередніх рішень Ради адвокатів України 

про затвердження зразків, положень, описів посвідчень адвоката України, 

службових посвідчень адвоката України – члена адвокатського 

самоврядування, адвоката іноземної держави, помічника адвоката України, є 

чинними та не підлягають обміну або заміні. 

8.2. Документи, перелік яких наведено у пп. «а» - «и» п.1.1 цього Положення 

виготовляються англійською мовою за бажанням адвоката за додаткову 

оплату. 

______________ 

 

 

  



 

ДОДАТОК №1 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 

ЗРАЗОК 

БЛАНКА ПОСВІДЧЕННЯ АДВОКАТА УКРАЇНИ  

(УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ) 

 

Лицьовий бік 

 

 
 

Зворотний бік 

 

 
  



 

ДОДАТОК №2 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

БЛАНКА ПОСВІДЧЕННЯ АДВОКАТА УКРАЇНИ  

(УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ) 

 

1. Бланк посвідчення адвоката України (далі — посвідчення) має вигляд 

багатошарової пластикової картки типу ID-1 розміром 54 х 85,6 (± 0,75) міліметра, з обох 

боків якої способом офсетного друку виконано фонові графічні рисунки та внесено 

передбачену цим положенням інформацію про особу та реквізити посвідчення. 

Розміри на схематичній діаграмі зазначаються без урахування допустимих 

технологічних відхилень під час виробництва бланка. 

2. Для виготовлення посвідчення використовується багатошаровий полімерний 

матеріал (поліетилентерефталат з додаванням глюколь-модифікованого матеріалу), який 

за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008. 

3. На лицьовому боці посвідчення надруковано фонові графічні зображення 

вохристого та блакитного кольорів у вигляді паралельних хвилястих ліній. Кольорами 

фонових зображень посвідчення поділено на дві частини — вохристу та блакитну. 

У верхній лівій частині лицьового боку посвідчення зображено гільйошний 

орнамент вохристого та блакитного кольорів.  

У правій частині лицьового боку посвідчення зображено вертикальні хвилясті 

паралельні лінії вохристого та блакитного кольорів. В орнаментах вертикальних 

хвилястих паралельних ліній вохристого кольору виконано лінію позитивного 

мікротексту «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ». 

Справа від вертикальних хвилястих паралельних ліній вохристого та блакитного 

кольорів зображена тангерна сітка, виконана райдужним друком з плавним переходом від 

вохристого кольору зверху до блакитного кольору знизу. 

Графічну композицію довершує стилізоване зображення, основною частиною якого 

є старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, що символізує постійне навчання та 

вдосконалення особи. По боках від пера стилістично виконані відкриті ворота, що 

символічно вказує на те, що ворота до навчання відкриті для всіх. Композиція виконана 

блакитним кольором. 

4. Зміст текстової інформації лицьового боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині — назва документа: “ПОСВІДЧЕННЯ АДВОКАТА УКРАЇНИ”; 

нижче – найменування “НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ”; 

нижче — найменування полів для внесення інформації про особу:  

- «Прізвище»;  

- «Ім’я»; 

- «По батькові»; 

- «Дата народження»; 

- «№ посвідчення»; 

- «Дата видачі посвідчення»; 

- «Підпис адвоката». 

У лівій частині лицьового боку посвідчення виконано поле для розміщення 

відцифрованого образу обличчя особи. 

Справа від поля «Підпис адвоката» в нижній частині посвідчення відведено місце 

для відцифрованого підпису особи. 

5. Зворотний бік посвідчення також кольорами фонових зображень у вигляді 

паралельних хвилястих ліній поділено на дві частини: вохристу — верхню та блакитну — 

нижню.  

У правій частині зворотного боку посвідчення зображено гільйошний орнамент 

вохристого та блакитного кольорів. 

У лівій частині зворотного боку посвідчення зображено вертикальні хвилясті 

паралельні лінії вохристого та блакитного кольорів. В орнаментах вертикальних  



 

хвилястих паралельних ліній вохристого кольору виконано лінію позитивного 

мікротексту «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ». 

Зліва від вертикальних хвилястих паралельних ліній вохристого та блакитного 

кольорів зображена тангерна сітка, виконана райдужним друком з плавним переходом від 

вохристого кольору зверху до блакитного кольору знизу. 

В нижній частині посвідчення методом потовщення паралельних хвилястих ліній 

вохристого кольору утворюється напис «ПОСВІДЧЕННЯ АДВОКАТА УКРАЇНИ». 

Графічну композицію довершує зображення, яке складається з таких стилістично 

зображених елементів: старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, стопка книг, листи 

паперу, що створюють постійне навчання та вдосконалення особи та зображення 

національного герба України – тризубу, що говорить про важливість навчання та 

вдосконалення. В центрі композиції зображена чорнильниця з пером.  Композиція 

виконана блакитним кольором. 

6. Зміст текстової інформації зворотного боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам:  

у верхній частині по центру — текст наступного змісту: «Свідоцтво про право на 

заняття адвокатською»;  

нижче – текст наступного змісту: «діяльністю № __ від __.__.____»;  

нижче – текст наступного змісту: «Видано на підставі рішення»;  

нижче – повне найменування КДКА області, яке видало свідоцтво;  

нижче – текст наступного змісту: «№___ від __.__.____».  

В нижній частині зворотного боку посвідчення міститься прізвище та ініціали 

Голови Національної асоціації адвокатів України. Справа від даної інформації відведено 

місце для відцифрованого підпису Голови національної асоціації адвокатів України та 

печатки Національної асоціації адвокатів України.  

В правій нижній частині зворотного боку посвідчення на орнаментних елементах 

вохристого кольору, між орнаментними елементами блакитного кольору вертикально 

зображений горизонтальний напис з унікальним номером картки. 

7. Найменування полів посвідчення для внесення інформації про особу виконуються 

українською мовою. 

8. Посвідчення виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного 

друку. 

9.   Посвідчення ламінується з обох сторін з використанням ламінатної плівки, що 

містить в собі голографічні зображення символіки Національної асоціації адвокатів 

України та абревіатури «НААУ» (Додаток № 27). 

10. Контроль за дотриманням вимог персоналізації посвідчення здійснюється 

Національною асоціацією адвокатів України.  

11. Під час централізованої персоналізації зони візуальної перевірки 

використовуються великі та маленькі літери шрифту з однаковою товщиною штриха.  

12. Прізвище, ім’я та по батькові особи виконуються українською мовою великими 

літерами. 

13. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці — двома цифрами (від 

одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), після яких ставиться крапка, роки — 

чотирма цифрами, яким передує крапка. 

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються 

відповідно «ХХ» — для дня чи місяця, «ХХХХ» — для року, «ХХ.ХХ.ХХХХ» — для дня, 

місяця і року. 

14. Номер картки встановлюється органом, що персоналізує посвідчення для 

позначення унікальності екземпляра документа і повинен містити не більше дев’яти 

символів. 

15. Відцифрований підпис особи повинен мати розмір, що легко розпізнається 

людським оком, і зберігати аспектові відношення (за довжиною і висотою) оригіналу. 

 

 

 

 

 



 

 

Схематична діаграма 

 

Лицьовий бік 

 

 
 

Зворотний бік 

 

 
 

 

 

 

  



 

ДОДАТОК №3 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 

ЗРАЗОК 

БЛАНКА СЛУЖБОВОГО ПОСВІДЧЕННЯ ЧЛЕНА РАДИ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ, 

КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ РЕГІОНУ, 

РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ  

(УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ) 

 

Лицьовий бік 

 

 
 

Зворотний бік 

 

 
  



 

ДОДАТОК №4 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

БЛАНКА СЛУЖБОВОГО ПОСВІДЧЕННЯ ЧЛЕНА РАДИ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ, 

КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ РЕГІОНУ, 

РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ  

(УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ) 

 

1. Бланк службового посвідчення члена ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури регіону, ревізійної комісії адвокатів регіону (далі — 

посвідчення) має вигляд багатошарової пластикової картки типу ID-1 розміром 54 х 85,6 

(± 0,75) міліметра, з обох боків якої способом офсетного друку виконано фонові графічні 

рисунки та внесено передбачену цим положенням інформацію про особу та реквізити 

посвідчення. 

Розміри на схематичній діаграмі зазначаються без урахування допустимих 

технологічних відхилень під час виробництва бланка. 

2. Для виготовлення посвідчення використовується багатошаровий полімерний 

матеріал (поліетилентерефталат з додаванням глюколь-модифікованого матеріалу), який 

за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008. 

3. На лицьовому боці посвідчення надруковано фонові графічні зображення зеленого 

кольору у вигляді паралельних хвилястих ліній.  

У верхній лівій частині лицьового боку посвідчення зображено гільйошний 

орнамент блакитного та зеленого кольорів.  

У правій частині лицьового боку посвідчення зображено вертикальні хвилясті 

паралельні лінії блакитного та зеленого кольорів. В орнаментах вертикальних хвилястих 

паралельних ліній зеленого кольору виконано лінію позитивного мікротексту 

«НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ». 

Справа від вертикальних хвилястих паралельних ліній зеленого та блакитного 

кольорів зображена тангерна сітка, виконана райдужним друком з плавним переходом від 

вохристого кольору зверху до блакитного кольору знизу. 

Графічну композицію довершує стилізоване зображення, основною частиною якого 

є старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, що символізує постійне навчання та 

вдосконалення особи. По боках від пера стилістично виконані відкриті ворота, що 

символічно вказує на те, що ворота до навчання відкриті для всіх. Композиція виконана 

блакитним кольором. 

4. Зміст текстової інформації лицьового боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині — назва та номер документа; 

нижче – найменування «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»; 

нижче – найменування органу адвокатського самоврядування, члену якого видається 

посвідчення; 

нижче — найменування полів для внесення інформації про особу:  

- «Прізвище»;  

- «Ім’я»; 

- «По батькові»; 

- «Дата народження»; 

- «Дата видачі посвідчення»; 

- «Дійсне до»; 

- «Підпис». 

У лівій частині лицьового боку посвідчення виконано поле для розміщення 

відцифрованого образу обличчя особи. 

Справа від поля «Підпис» в нижній частині посвідчення відведено місце для 

відцифрованого підпису особи. 

5. На зворотному боці посвідчення надруковано фонові графічні зображення 

зеленого кольору у вигляді паралельних хвилястих ліній.  



 

У правій частині зворотного боку посвідчення зображено гільйошний орнамент 

зеленого та блакитного кольорів. 

У лівій частині зворотного боку посвідчення зображено вертикальні хвилясті 

паралельні лінії зеленого та блакитного кольорів. В орнаментах вертикальних хвилястих 

паралельних ліній зеленого кольору виконано лінію позитивного мікротексту 

«НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ». 

Зліва від вертикальних хвилястих паралельних ліній зеленого та блакитного кольорів 

зображена тангерна сітка, виконана райдужним друком з плавним переходом від 

вохристого кольору зверху до блакитного кольору знизу. 

В нижній частині посвідчення методом потовщення паралельних хвилястих ліній 

блакитного кольору утворюється напис «СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ». 

Графічну композицію довершує зображення, яке складається з таких стилістично 

зображених елементів: старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, стопка книг, листи 

паперу, що створюють постійне навчання та вдосконалення особи та зображення 

національного герба України – тризубу, що говорить про важливість навчання та 

вдосконалення. В центрі композиції зображена чорнильниця з пером. Композиція 

виконана блакитним кольором. 

6. Зміст текстової інформації зворотного боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині — назва та номер документа; 

нижче – найменування «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»; 

нижче – найменування органу адвокатського самоврядування, члену якого видається 

посвідчення. 

Під графічною композицією зворотного боку посвідчення — найменування полів 

для внесення інформації про особу:  

- «Посада»; 

- «Видано на підставі рішення...від...». 

В нижній частині зворотного боку посвідчення міститься інформація про посаду 

особи, що видає посвідчення, а також її прізвище та ініціали. Справа від даної інформації 

відведено місце для відцифрованого підпису посадової особи та печатки уповноваженого 

органу адвокатського самоврядування, що видає посвідчення. 

В правій нижній частині зворотного боку посвідчення на орнаментних елементах 

зеленого кольору, між орнаментними елементами блакитного кольору вертикально 

зображений горизонтальний напис з унікальним номером картки. 

7. Найменування полів посвідчення для внесення інформації про особу виконуються 

українською мовою. 

8. Посвідчення виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного 

друку. 

9.   Посвідчення ламінується з обох сторін з використанням ламінатної плівки, що 

містить в собі голографічні зображення символіки Національної асоціації адвокатів 

України та абревіатури «НААУ» (Додаток № 27). 

10. Контроль за дотриманням вимог персоналізації посвідчення здійснюється 

Національною асоціацією адвокатів України.  

11. Під час централізованої персоналізації зони візуальної перевірки 

використовуються великі та маленькі літери шрифту з однаковою товщиною штриха.  

12. Прізвище, ім’я та по батькові особи виконуються українською мовою великими 

літерами. 

13. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці — двома цифрами (від 

одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), після яких ставиться крапка, роки — 

чотирма цифрами, яким передує крапка. 

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються 

відповідно «ХХ» — для дня чи місяця, «ХХХХ» — для року, «ХХ.ХХ.ХХХХ» — для дня, 

місяця і року. 

14. Номер картки встановлюється органом, що персоналізує посвідчення для 

позначення унікальності екземпляра документа і повинен містити не більше дев’яти 

символів. 

 



 

15. Відцифрований підпис особи повинен мати розмір, що легко розпізнається 

людським оком, і зберігати аспектові відношення (за довжиною і висотою) оригіналу. 

 

Схематична діаграма 

 

Лицьовий бік 

 

 
 

Зворотний бік 

  
  



 

ДОДАТОК №5 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 

ЗРАЗОК 

БЛАНКА СЛУЖБОВОГО ПОСВІДЧЕННЯ ЧЛЕНА РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ, 

ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ, ВИЩОЇ 

РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ  

(УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ) 

 

Лицьовий бік 

 

  
 

Зворотний бік 

 

 

 



ДОДАТОК №6 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

БЛАНКА СЛУЖБОВОГО ПОСВІДЧЕННЯ ЧЛЕНА РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ, 

ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ, ВИЩОЇ 

РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ  

(УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ) 

 

1. Бланк службового посвідчення члена ради адвокатів України, вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, вищої ревізійної комісії адвокатури 

(далі — посвідчення) має вигляд багатошарової пластикової картки типу ID-1 розміром 

54 х 85,6 (± 0,75) міліметра, з обох боків якої способом офсетного друку виконано фонові 

графічні рисунки та внесено передбачену цим положенням інформацію про особу та 

реквізити посвідчення. 

Розміри на схематичній діаграмі зазначаються без урахування допустимих 

технологічних відхилень під час виробництва бланка. 

2. Для виготовлення посвідчення використовується багатошаровий полімерний 

матеріал (поліетилентерефталат з додаванням глюколь-модифікованого матеріалу), який 

за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008. 

3. На лицьовому боці посвідчення надруковано фонові графічні зображення 

вохристого та червоного кольорів у вигляді паралельних хвилястих ліній. Кольорами 

фонових зображень посвідчення поділено на дві частини — вохристу та червону. 

У верхній лівій частині лицьового боку посвідчення зображено гільйошний 

орнамент вохристого та червоного кольорів.  

У правій частині лицьового боку посвідчення зображено вертикальні хвилясті 

паралельні лінії вохристого та червоного кольорів. В орнаментах вертикальних хвилястих 

паралельних ліній вохристого кольору виконано лінію позитивного мікротексту 

«НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ». 

Справа від вертикальних хвилястих паралельних ліній вохристого та червоного 

кольорів зображена тангерна сітка, виконана райдужним друком з плавним переходом від 

вохристого кольору зверху до червоного кольору знизу. 

Графічну композицію довершує стилізоване зображення, основною частиною якого 

є старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, що символізує постійне навчання та 

вдосконалення особи. По боках від пера стилістично виконані відкриті ворота, що 

символічно вказує на те, що ворота до навчання відкриті для всіх. Композиція виконана 

червоним кольором. 

4. Зміст текстової інформації лицьового боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині — назва та номер документа; 

нижче – найменування «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»; 

нижче – найменування органу адвокатського самоврядування, члену якого видається 

посвідчення; 

нижче — найменування полів для внесення інформації про особу:  

- «Прізвище»;  

- «Ім’я»; 

- «По батькові»; 

- «Дата народження»; 

- «Дата видачі посвідчення»; 

- «Дійсне до»; 



 

- «Підпис». 

У лівій частині лицьового боку посвідчення виконано поле для розміщення 

відцифрованого образу обличчя особи. 

Справа від поля «Підпис» в нижній частині посвідчення відведено місце для 

відцифрованого підпису особи. 

5. Зворотний бік посвідчення також кольорами фонових зображень у вигляді 

паралельних хвилястих ліній поділено на дві частини: вохристу — верхню та червону — 

нижню.  

У правій частині зворотного боку посвідчення зображено гільйошний орнамент 

вохристого та червоного кольорів. 

У лівій частині зворотного боку посвідчення зображено вертикальні хвилясті 

паралельні лінії вохристого та червоного кольорів. В орнаментах вертикальних хвилястих 

паралельних ліній вохристого кольору виконано лінію позитивного мікротексту 

«НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ». 

Зліва від вертикальних хвилястих паралельних ліній вохристого та червоного 

кольорів зображена тангерна сітка, виконана райдужним друком з плавним переходом від 

вохристого кольору зверху до червоного кольору знизу. 

В нижній частині посвідчення методом потовщення паралельних хвилястих ліній 

вохристого кольору утворюється напис «СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ». 

Графічну композицію довершує зображення, яке складається з таких стилістично 

зображених елементів: старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, стопка книг, листи 

паперу, що створюють постійне навчання та вдосконалення особи та зображення 

національного герба України – тризубу, що говорить про важливість навчання та 

вдосконалення. В центрі композиції зображена чорнильниця з пером. Композиція 

виконана червоним кольором. 

6. Зміст текстової інформації зворотного боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині — назва та номер документа; 

нижче – найменування «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»; 

нижче – найменування органу адвокатського самоврядування, члену якого видається 

посвідчення. 

Під графічною композицією зворотного боку посвідчення — найменування полів 

для внесення інформації про особу:  

- «Посада»; 

- «Видано на підставі рішення...від...». 

В нижній частині зворотного боку посвідчення міститься інформація про посаду 

особи, що видає посвідчення, а також її прізвище та ініціали. Справа від даної інформації 

відведено місце для відцифрованого підпису посадової особи та печатки уповноваженого 

органу адвокатського самоврядування, що видає посвідчення. 

В правій нижній частині зворотного боку посвідчення на орнаментних елементах 

вохристого кольору, між орнаментними елементами червоного кольору вертикально 

зображений горизонтальний напис з унікальним номером картки. 

7. Найменування полів посвідчення для внесення інформації про особу виконуються 

українською мовою. 

8. Посвідчення виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного 

друку. 

9.  Посвідчення ламінується з обох сторін з використанням ламінатної плівки, що 

містить в собі голографічні зображення символіки Національної асоціації адвокатів 

України та абревіатури «НААУ» (Додаток № 27). 

10. Контроль за дотриманням вимог персоналізації посвідчення здійснюється 

Національною асоціацією адвокатів України.  



 

11. Під час централізованої персоналізації зони візуальної перевірки 

використовуються великі та маленькі літери шрифту з однаковою товщиною штриха.  

12. Прізвище, ім’я та по батькові особи виконуються українською мовою великими 

літерами. 

13. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці — двома цифрами (від 

одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), після яких ставиться крапка, роки — 

чотирма цифрами, яким передує крапка. 

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються 

відповідно «ХХ» — для дня чи місяця, «ХХХХ» — для року, «ХХ.ХХ.ХХХХ» — для дня, 

місяця і року. 

14. Номер картки встановлюється органом, що персоналізує посвідчення для 

позначення унікальності екземпляра документа і повинен містити не більше дев’яти 

символів. 

15. Відцифрований підпис особи повинен мати розмір, що легко розпізнається 

людським оком, і зберігати аспектові відношення (за довжиною і висотою) оригіналу. 

 

Схематична діаграма 

 

Лицьовий бік 

 

 
 

Зворотний бік 

 

 
 

 

  



 

ДОДАТОК №7 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 

ЗРАЗОК 

БЛАНКА СЛУЖБОВОГО ПОСВІДЧЕННЯ ЧЛЕНА КОМІТЕТУ ПРИ НАЦІОНАЛЬНІЙ 

АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ (УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ) 

 

Лицьовий бік 

 

  
 

Зворотний бік 

 

 
 



ДОДАТОК №8 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 
 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

БЛАНКА СЛУЖБОВОГО ПОСВІДЧЕННЯ ЧЛЕНА КОМІТЕТУ ПРИ  

НАЦІОНАЛЬНІЙ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ (УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ) 

 

1. Бланк службового посвідчення члена комітету захисту прав адвокатів та гарантій 

адвокатської діяльності (далі — посвідчення) має вигляд багатошарової пластикової 

картки типу ID-1 розміром 54 х 85,6 (± 0,75) міліметра, з обох боків якої способом 

офсетного друку виконано фонові графічні рисунки та внесено передбачену цим 

положенням інформацію про особу та реквізити посвідчення. 

Розміри на схематичній діаграмі зазначаються без урахування допустимих 

технологічних відхилень під час виробництва бланка. 

2. Для виготовлення посвідчення використовується багатошаровий полімерний 

матеріал (поліетилентерефталат з додаванням глюколь-модифікованого матеріалу), який 

за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008. 

3. На лицьовому боці посвідчення надруковано фонові графічні зображення 

вохристого та червоного кольорів у вигляді паралельних хвилястих ліній. Кольорами 

фонових зображень посвідчення поділено на дві частини — вохристу та червону. 

У верхній лівій частині лицьового боку посвідчення зображено гільйошний 

орнамент вохристого та червоного кольорів.  

У правій частині лицьового боку посвідчення зображено вертикальні хвилясті 

паралельні лінії вохристого та червоного кольорів. В орнаментах вертикальних хвилястих 

паралельних ліній вохристого кольору виконано лінію позитивного мікротексту 

«НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ». 

Справа від вертикальних хвилястих паралельних ліній вохристого та червоного 

кольорів зображена тангерна сітка, виконана райдужним друком з плавним переходом від 

вохристого кольору зверху до червоного кольору знизу. 

Графічну композицію довершує стилізоване зображення, основною частиною якого 

є старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, що символізує постійне навчання та 

вдосконалення особи. По боках від пера стилістично виконані відкриті ворота, що 

символічно вказує на те, що ворота до навчання відкриті для всіх. Композиція виконана 

червоним кольором. 

4. Зміст текстової інформації лицьового боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині — назва та номер документа; 

нижче – найменування «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»; 

нижче – назва комітету при НААУ; 

нижче — найменування полів для внесення інформації про особу:  

- «Прізвище»;  

- «Ім’я»; 

- «По батькові»; 

- «Дата народження»; 

- «Дата видачі посвідчення»; 

- «Дійсне до»; 

- «Підпис». 

У лівій частині лицьового боку посвідчення виконано поле для розміщення 

відцифрованого образу обличчя особи. 
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Справа від поля «Підпис» в нижній частині посвідчення відведено місце для 

відцифрованого підпису особи. 

5. Зворотний бік посвідчення також кольорами фонових зображень у вигляді 

паралельних хвилястих ліній поділено на дві частини: вохристу — верхню та червону — 

нижню.  

У правій частині зворотного боку посвідчення зображено гільйошний орнамент 

вохристого та червоного кольорів. 

У лівій частині зворотного боку посвідчення зображено вертикальні хвилясті 

паралельні лінії вохристого та червоного кольорів. В орнаментах вертикальних хвилястих 

паралельних ліній вохристого кольору виконано лінію позитивного мікротексту 

«НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ». 

Зліва від вертикальних хвилястих паралельних ліній вохристого та червоного 

кольорів зображена тангерна сітка, виконана райдужним друком з плавним переходом від 

вохристого кольору зверху до червоного кольору знизу. 

В нижній частині посвідчення методом потовщення паралельних хвилястих ліній 

вохристого кольору утворюється напис «СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ». 

Графічну композицію довершує стилізоване зображення малого Державного Герба 

України, який опирається на три книги, що лежать одна на одній; справа від книжок 

зображено три аркуші пергаменту, які утворюють сувій таким чином, що верхня частина 

сувою спирається на книжки. В центрі композиції зображена чорнильниця з пером. 

Композиція виконана червоним кольором. 

6. Зміст текстової інформації зворотного боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині — назва та номер документа; 

нижче – найменування «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»; 

нижче – назва комітету при НААУ; 

Під графічною композицією зворотного боку посвідчення — найменування полів 

для внесення інформації про особу:  

- «Посада»; 

- «Видано на підставі рішення...від...». 

В нижній частині зворотного боку посвідчення міститься інформація про посаду 

особи, що видає посвідчення, а також її прізвище та ініціали. Справа від даної інформації 

відведено місце для відцифрованого підпису посадової особи та печатки уповноваженого 

органу адвокатського самоврядування, що видає посвідчення. 

В правій нижній частині зворотного боку посвідчення на орнаментних елементах 

вохристого кольору, між орнаментними елементами червоного кольору вертикально 

зображений горизонтальний напис з унікальним номером картки. 

7. Найменування полів посвідчення для внесення інформації про особу виконуються 

українською мовою. 

8. Посвідчення виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного 

друку. 

9.  Посвідчення ламінується з обох сторін з використанням ламінатної плівки, що 

містить в собі голографічні зображення символіки Національної асоціації адвокатів 

України та абревіатури «НААУ» (Додаток № 27). 

10. Контроль за дотриманням вимог персоналізації посвідчення здійснюється 

Національною асоціацією адвокатів України.  

11. Під час централізованої персоналізації зони візуальної перевірки 

використовуються великі та маленькі літери шрифту з однаковою товщиною штриха.  

12. Прізвище, ім’я та по батькові особи виконуються українською мовою великими 

літерами. 
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13. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці — двома цифрами (від 

одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), після яких ставиться крапка, роки — 

чотирма цифрами, яким передує крапка. 

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються 

відповідно «ХХ» — для дня чи місяця, «ХХХХ» — для року, «ХХ.ХХ.ХХХХ» — для дня, 

місяця і року. 

14. Номер картки встановлюється органом, що персоналізує посвідчення для 

позначення унікальності екземпляра документа і повинен містити не більше дев’яти 

символів. 

15. Відцифрований підпис особи повинен мати розмір, що легко розпізнається 

людським оком, і зберігати аспектові відношення (за довжиною і висотою) оригіналу. 

 

Схематична діаграма 

 

Лицьовий бік 

 

 
 

Зворотний бік 
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ДОДАТОК №9 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 

 

ЗРАЗОК 

БЛАНК ПОСВІДЧЕННЯ АДВОКАТА ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ  

(УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ) 

 

Лицьовий бік 
 

 
 

Зворотний бік 
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ДОДАТОК №10 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 
 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

БЛАНК ПОСВІДЧЕННЯ АДВОКАТА ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ  

(УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ) 

 

1. Бланк посвідчення адвоката іноземної держави (далі — посвідчення) має вигляд 

багатошарової пластикової картки типу ID-1 розміром 54 х 85,6 (± 0,75) міліметра, з обох 

боків якої способом офсетного друку виконано фонові графічні рисунки та внесено 

передбачену цим положенням інформацію про особу та реквізити посвідчення. 

Розміри на схематичній діаграмі зазначаються без урахування допустимих 

технологічних відхилень під час виробництва бланка. 

2. Для виготовлення посвідчення використовується багатошаровий полімерний 

матеріал (поліетилентерефталат з додаванням глюколь-модифікованого матеріалу), який 

за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008. 

3. На лицьовому боці посвідчення надруковано фонові графічні зображення 

вохристого та блакитного кольорів у вигляді паралельних хвилястих ліній. Кольорами 

фонових зображень посвідчення поділено на дві частини — вохристу та блакитну. 

У верхній лівій частині лицьового боку посвідчення зображено гільйошний 

орнамент вохристого та блакитного кольорів.  

У правій частині лицьового боку посвідчення зображено вертикальні хвилясті 

паралельні лінії вохристого та блакитного кольорів. В орнаментах вертикальних 

хвилястих паралельних ліній вохристого кольору виконано лінію позитивного 

мікротексту «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ». 

Справа від вертикальних хвилястих паралельних ліній вохристого та блакитного 

кольорів зображена тангерна сітка, виконана райдужним друком з плавним переходом від 

вохристого кольору зверху до блакитного кольору знизу. 

Графічну композицію довершує стилізоване зображення, основною частиною якого 

є старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, що символізує постійне навчання та 

вдосконалення особи. По боках від пера стилістично виконані відкриті ворота, що 

символічно вказує на те, що ворота до навчання відкриті для всіх. Композиція виконана 

блакитним кольором. 

4. Зміст текстової інформації лицьового боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині — назва документа: «ПОСВІДЧЕННЯ АДВОКАТА УКРАЇНИ»; 

нижче – найменування «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»; 

нижче — найменування полів для внесення інформації про особу:  

- «Прізвище»;  

- «Ім’я»; 

- «По батькові»; 

- «Дата народження»; 

- «№ посвідчення»; 

- «Дата видачі посвідчення»; 

- «Підпис адвоката». 

У лівій частині лицьового боку посвідчення виконано поле для розміщення 

відцифрованого образу обличчя особи. 

Справа від поля «Підпис адвоката» в нижній частині посвідчення відведено місце 

для відцифрованого підпису особи. 



 

23 
 

5. Зворотний бік посвідчення також кольорами фонових зображень у вигляді 

паралельних хвилястих ліній поділено на дві частини: вохристу — верхню та блакитну — 

нижню.  

У правій частині зворотного боку посвідчення зображено гільйошний орнамент 

вохристого та блакитного кольорів. 

У лівій частині зворотного боку посвідчення зображено вертикальні хвилясті 

паралельні лінії вохристого та блакитного кольорів. В орнаментах вертикальних 

хвилястих паралельних ліній вохристого кольору виконано лінію позитивного 

мікротексту «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ». 

Зліва від вертикальних хвилястих паралельних ліній вохристого та блакитного 

кольорів зображена тангерна сітка, виконана райдужним друком з плавним переходом від 

вохристого кольору зверху до блакитного кольору знизу. 

В нижній частині посвідчення методом потовщення паралельних хвилястих ліній 

вохристого кольору утворюється напис «ПОСВІДЧЕННЯ АДВОКАТА УКРАЇНИ». 

Графічну композицію довершує зображення, яке складається з таких стилістично 

зображених елементів: старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, стопка книг, листи 

паперу, що створюють постійне навчання та вдосконалення особи та зображення 

національного герба України – тризубу, що говорить про важливість навчання та 

вдосконалення. В центрі композиції зображена чорнильниця з пером.  Композиція 

виконана блакитним кольором. 

6. Зміст текстової інформації зворотного боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині по центру — текст наступного змісту: «Свідоцтво про право 

заняття адвокатською»; 

нижче – текст наступного змісту: «діяльністю № __ від __.__.____»; 

нижче – текст наступного змісту: «Видано на підставі рішення»; 

нижче – повне найменування органу із зазначенням країни, яка видало свідоцтво; 

нижче – текст наступного змісту: «Включений до Єдиного реєстру адвокатів 

України на підставі». 

нижче – текст наступного змісту: «рішення» та повне найменування КДКА регіону, 

що включило іноземного адвоката до ЄРАУ з вказанням номеру та дати прийняття 

рішення. 

 нижче – текст наступного змісту: «відповідно до ст. 59 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»» 

В нижній частині зворотного боку посвідчення міститься прізвище та ініціали 

Голови Національної асоціації адвокатів України. Справа від даної інформації відведено 

місце для відцифрованого підпису Голови національної асоціації адвокатів України та 

печатки Національної асоціації адвокатів України. 

В правій нижній частині зворотного боку посвідчення на орнаментних елементах 

вохристого кольору, між орнаментними елементами блакитного кольору вертикально 

зображений горизонтальний напис з унікальним номером картки. 

7. Найменування полів посвідчення для внесення інформації про особу виконуються 

українською мовою. 

8. Посвідчення виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного 

друку. 

9.   Посвідчення ламінується з обох сторін з використанням ламінатної плівки, що 

містить в собі голографічні зображення символіки Національної асоціації адвокатів 

України та абревіатури «НААУ» (Додаток № 27). 

10. Контроль за дотриманням вимог персоналізації посвідчення здійснюється 

Національною асоціацією адвокатів України.  

11. Під час централізованої персоналізації зони візуальної перевірки 

використовуються великі та маленькі літери шрифту з однаковою товщиною штриха.  
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12. Прізвище, ім’я та по батькові особи виконуються українською мовою великими 

літерами. 

13. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці — двома цифрами (від 

одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), після яких ставиться крапка, роки — 

чотирма цифрами, яким передує крапка. 

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються 

відповідно «ХХ» — для дня чи місяця, «ХХХХ» — для року, «ХХ.ХХ.ХХХХ» — для дня, 

місяця і року. 

14. Номер картки встановлюється органом, що персоналізує посвідчення для 

позначення унікальності екземпляра документа і повинен містити не більше дев’яти 

символів. 

15. Відцифрований підпис особи повинен мати розмір, що легко розпізнається 

людським оком, і зберігати аспектові відношення (за довжиною і висотою) оригіналу. 

 

Схематична діаграма 

 

Лицьовий бік 

 
 

Зворотний бік 
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ДОДАТОК №11 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 

 

ЗРАЗОК 

БЛАНКА ПОСВІДЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА СЕКРЕТАРІАТУ РАДИ АДВОКАТІВ 

УКРАЇНИ, НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ 

 

Лицьовий бік 

 

 
 

Зворотний бік 

 

 
 



ДОДАТОК №12 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

БЛАНКА ПОСВІДЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА СЕКРЕТАРІАТУ РАДИ АДВОКАТІВ 

УКРАЇНИ, НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ 

 

1. Бланк посвідчення працівника Секретаріату (далі — посвідчення) має вигляд 

багатошарової пластикової картки типу ID-1 розміром 54 х 85,6 (± 0,75) міліметра, з обох 

боків якої способом офсетного друку виконано фонові графічні рисунки та внесено 

передбачену цим положенням інформацію про особу та реквізити посвідчення. 

Розміри на схематичній діаграмі зазначаються без урахування допустимих 

технологічних відхилень під час виробництва бланка. 

2. Для виготовлення посвідчення використовується багатошаровий полімерний 

матеріал (поліетилентерефталат з додаванням глюколь-модифікованого матеріалу), який 

за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008. 

3. На лицьовому боці посвідчення надруковано фонові графічні зображення 

вохристого та червоного кольорів у вигляді паралельних хвилястих ліній. Кольорами 

фонових зображень посвідчення поділено на дві частини — вохристу та червону. 

У верхній лівій частині лицьового боку посвідчення зображено гільйошний 

орнамент вохристого та червоного кольорів.  

У правій частині лицьового боку посвідчення зображено вертикальні хвилясті 

паралельні лінії вохристого та червоного кольорів. В орнаментах вертикальних хвилястих 

паралельних ліній вохристого кольору виконано лінію позитивного мікротексту 

«НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ». 

Справа від вертикальних хвилястих паралельних ліній вохристого та червоного 

кольорів зображена тангірна сітка, виконана райдужним друком з плавним переходом від 

вохристого кольору зверху до червоного кольору знизу. 

Графічну композицію довершує стилізоване зображення, основною частиною якого 

є старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, що символізує постійне навчання та 

вдосконалення особи. По боках від пера стилістично виконані відкриті ворота, що 

символічно вказує на те, що ворота до навчання відкриті для всіх.  

4. Зміст текстової інформації лицьового боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині — назва та номер документа; 

нижче – найменування «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»; 

нижче – найменування СЕКРЕТАРІАТ РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ; 

нижче — найменування полів для внесення інформації про особу:  

- «Прізвище»;  

- «Ім’я»; 

- «По батькові»; 

- «Дата народження»; 

- «Дата видачі посвідчення»; 

- «Підпис». 

У лівій частині лицьового боку посвідчення виконано поле для розміщення 

відцифрованого образу обличчя особи. 

Справа від поля «Підпис» в нижній частині посвідчення відведено місце для 

відцифрованого підпису особи. 
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5. Зворотний бік посвідчення також кольорами фонових зображень у вигляді 

паралельних хвилястих ліній поділено на дві частини: вохристу — верхню та червону — 

нижню.  

У правій частині зворотного боку посвідчення зображено гільйошний орнамент 

вохристого та червоного кольорів. 

У лівій частині зворотного боку посвідчення зображено вертикальні хвилясті 

паралельні лінії вохристого та червоного кольорів. В орнаментах вертикальних хвилястих 

паралельних ліній вохристого кольору виконано лінію позитивного мікротексту 

«НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ». 

Зліва від вертикальних хвилястих паралельних ліній вохристого та червоного 

кольорів зображена тангірна сітка, виконана райдужним друком з плавним переходом від 

вохристого кольору зверху до червоного кольору знизу. 

В нижній частині посвідчення методом потовщення паралельних хвилястих ліній 

вохристого кольору утворюється напис «СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ». 

Графічну композицію довершує зображення, яке складається з таких стилістично 

зображених елементів: старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, стопка книг, листи 

паперу, що створюють постійне навчання та вдосконалення особи та зображення 

національного герба України – тризубу, що говорить про важливість навчання та 

вдосконалення. В центрі композиції зображена чорнильниця з пером. Композиція 

виконана червоним кольором. 

6. Зміст текстової інформації зворотного боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині — назва та номер документа; 

нижче – найменування «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»; 

нижче – найменування СЕКРЕТАРІАТ РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ. 

Під графічною композицією зворотного боку посвідчення — найменування полів 

для внесення інформації про особу:  

- «Посада»; 

- «Видано на підставі...від...». 

В нижній частині зворотного боку посвідчення міститься інформація про посаду 

особи, що видає посвідчення, а також її прізвище та ініціали. Справа від даної інформації 

відведено місце для відцифрованого підпису посадової особи. 

В правій нижній частині зворотного боку посвідчення на орнаментних елементах 

вохристого кольору, між орнаментними елементами червоного кольору вертикально 

зображений горизонтальний напис з унікальним номером картки. 

7. Найменування полів посвідчення для внесення інформації про особу виконуються 

українською мовою. 

8. Посвідчення виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного 

друку. 

9.  Посвідчення ламінується з обох сторін з використанням ламінатної плівки, що 

містить в собі голографічні зображення символіки Національної асоціації адвокатів 

України та абревіатури «НААУ» (Додаток № 27). 

10. Контроль за дотриманням вимог персоналізації посвідчення здійснюється 

Національною асоціацією адвокатів України.  

11. Під час централізованої персоналізації зони візуальної перевірки 

використовуються великі та маленькі літери шрифту з однаковою товщиною штриха.  

12. Прізвище, ім’я та по батькові особи виконуються українською мовою великими 

літерами. 

13. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці — двома цифрами (від 

одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), після яких ставиться крапка, роки — 

чотирма цифрами, яким передує крапка. 
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Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються 

відповідно «ХХ» — для дня чи місяця, «ХХХХ» — для року, «ХХ.ХХ.ХХХХ» — для дня, 

місяця і року. 

14. Номер картки встановлюється виробником, що персоналізує посвідчення для 

позначення унікальності екземпляра документа і повинен містити не більше дев’яти 

символів. 

15. Відцифрований підпис особи повинен мати розмір, що легко розпізнається 

людським оком, і зберігати аспектові відношення (за довжиною і висотою) оригіналу. 

 

Схематична діаграма 

 

Лицьовий бік 

 
 

Зворотний бік 
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ДОДАТОК №13 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 

 

ЗРАЗОК 

БЛАНКА ПОСВІДЧЕННЯ ПОМІЧНИКА АДВОКАТА УКРАЇНИ  

(УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ) 

 

Лицьовий бік 

 

  
 

Зворотний бік 
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ДОДАТОК №14 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

БЛАНКА ПОСВІДЧЕННЯ ПОМІЧНИКА АДВОКАТА УКРАЇНИ 

(УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ) 

 

1. Бланк посвідчення помічника адвоката України (далі — посвідчення) має вигляд 

багатошарової пластикової картки типу ID-1 розміром 54 х 85,6 (± 0,75) міліметра, з обох 

боків якої способом ретрансферного друку виконано фонові графічні рисунки та внесено 

передбачену цим положенням інформацію про особу та реквізити посвідчення. 

 На схематичній діаграмі розміри зазначаються без урахування допустимих 

технологічних відхилень під час виробництва бланка. 

2. Для виготовлення посвідчення використовується багатошаровий полімерний 

матеріал Premier Plus Z5C, COMPOSITE (носії виготовлені з дуже міцного 

полівінілхлориду (PVC) з поліестером, виконані за технологією sandwich і складаються з 

(60% PVC і 40% поліестеру).), який за фізичними характеристиками відповідає вимогам 

стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008. 

3. В правій частині посвідчення розташоване стилізоване зображення, основною 

частиною якого є старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, що символізує постійне 

навчання та вдосконалення особи. По боках від пера стилістично виконані відкриті 

ворота, що символічно вказує на те, що ворота до навчання відкриті для всіх. Зображення 

виконане синім кольором. 

4. Зміст текстової інформації лицьового боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині — назва документа; 

нижче – найменування «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»; 

нижче — найменування полів для внесення інформації про особу:  

- «Прізвище»;  

- «Ім’я»; 

- «По батькові»; 

- «Серія та номер»; 

- «Видане»; 

У лівій частині лицьового боку посвідчення виконано поле для розміщення 

відцифрованого образу обличчя особи. 

5. На зворотньому боці посвідчення розташоване зображення, яке складається з 

таких стилістично зображених елементів: старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, стос 

книг, листи паперу, що символізують постійне навчання, вдосконалення особи та 

зображення національного герба України – тризубу, що вказує на важливість навчання та 

вдосконалення. В центрі композиції зображена чорнильниця з пером. Композиція 

виконана синім кольором. 

6. Зміст текстової інформації зворотного боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині — необхідно вказати помічником якого адвоката є дана особа. 

Нижче представленні дані адвоката, який взяв собі помічника, а саме: 

- «№ Свідоцтва»; 

- «Дата видачі свідоцтва»; 

В нижній частині зворотного боку посвідчення міститься інформація про посаду 

особи, що видає посвідчення, а також її прізвище та ініціали. Справа від даної інформації 
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відведено місце для відцифрованого підпису посадової особи та печатки Ради адвокатів 

регіону, що видає посвідчення. 

В правій нижній частині зворотного боку посвідчення вертикально зображено 

горизонтальний напис з унікальним номером картки. 

7. Найменування полів для внесення інформації про особу виконуються українською 

мовою. 

8.   Посвідчення ламінується з обох сторін з використанням ламінатної плівки, що 

містить в собі голографічні зображення символіки Національної асоціації адвокатів 

України та абревіатури «НААУ» (Додаток № 27). 

9. Контроль за дотриманням вимог персоналізації посвідчення здійснюється 

Національною асоціацією адвокатів України.  

10. Під час централізованої персоналізації зони візуальної перевірки 

використовуються великі та маленькі літери шрифту з однаковою товщиною штриха.  

11. Прізвище, ім’я та по батькові особи виконуються українською мовою великими 

літерами. 

12. Номер картки встановлюється органом, що персоналізує посвідчення для 

позначення унікальності екземпляра документа і повинен містити не більше дев’яти 

символів. 

 

Схематична діаграма 

 

Лицьовий бік 

 
 

 

Зворотний бік 
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ДОДАТОК №15 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 

 

 

ЗРАЗОК   

БЛАНКА ПОСВІДЧЕННЯ АДВОКАТА УКРАЇНИ  

(АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ) 

   

Лицьовий бік   

  
 

 
 

Зворотний бік   
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ДОДАТОК №16 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

      

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС   

БЛАНКА ПОСВІДЧЕННЯ АДВОКАТА УКРАЇНИ  

(АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ) 

   

1. Зміст текстової інформації лицьового боку посвідчення повинен 

відповідати наступним вимогам:   

у верхній частині — назва документа: «ID CARD OF ADVOCATE OF UKRAINE» 

(ПОСВІДЧЕННЯ АДВОКАТА УКРАЇНИ);  нижче – найменування «UKRAINIAN 

NATIONAL BAR ASSOCIATION»  

(НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ);   

2. Найменування полів посвідчення для внесення інформації про особу 

виконуються англійською мовою.  Нижче — найменування полів для внесення 

інформації про особу:  

- «First name» (Ім’я);   

- «Last name» (Прізвище);    

- «Date of birth» (Дата народження);   

- «ID card №» (№ посвідчення);   

- «ID card date of issue» (Дата видачі посвідчення);  - «Advocate’s signature» 

(Підпис адвоката).   

У лівій частині лицьового боку посвідчення виконано поле для розміщення 

відцифрованого образу обличчя особи.   

Справа від поля «Advocate’s signature» в нижній частині посвідчення відведено 

місце для відцифрованого підпису особи.   

3. Зміст текстової інформації зворотного боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам:   

У верхній частині по центру — текст наступного змісту: «Certificate of right to 

practice law»; нижче – текст наступного змісту: «№ __ dated __.__.____»; нижче – текст 

наступного змісту: «Issued pursuant to decision of»; нижче – повне найменування КДКА 

області «QDCB of ________ Region», яке видало свідоцтво; нижче – текст наступного 

змісту: «№ ___ dated __.__.____».   

В нижній частині зворотного боку посвідчення міститься прізвище та ініціали 

Голови Національної асоціації адвокатів України – «President of Ukrainian National Bar 

Association». Справа від даної інформації відведено місце для відцифрованого підпису 

Голови національної асоціації адвокатів України та печатки Національної асоціації 

адвокатів України.   

В правій нижній частині зворотного боку посвідчення на орнаментних елементах 

вохристого кольору, між орнаментними елементами блакитного кольору вертикально 

зображений горизонтальний напис з унікальним номером картки.   

3. Посвідчення виготовляється з використанням багатокомпонентного 

захисного друку.   

4. Контроль за дотриманням вимог персоналізації посвідчення здійснюється 

Національною асоціацією адвокатів України.    

5. Під час централізованої персоналізації зони візуальної перевірки 

використовуються великі та маленькі літери шрифту з однаковою товщиною штриха.    

6. Прізвище та ім’я особи виконуються англійською мовою великими 

літерами.   
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7. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці — двома 

цифрами (від одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), після яких ставиться крапка, 

роки — чотирма цифрами, яким передує крапка.   

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються 

відповідно «ХХ» — для дня чи місяця, «ХХХХ» — для року, «ХХ.ХХ.ХХХХ» — для 

дня, місяця і року.   

8. Номер картки встановлюється органом, що персоналізує посвідчення для 

позначення унікальності екземпляра документа і повинен містити не більше дев’яти 

символів.   

9. Відцифрований підпис особи повинен мати розмір, що легко розпізнається 

людським оком, і зберігати аспектові відношення (за довжиною і висотою) оригіналу.  

10. Після завершення процедури персоналізації з обох сторін на посвідчення адвоката 

України шляхом використання унікальної комбінації температурного режиму та певного 

механічного тиску наноситься спеціальна голографічна ламінуюча плівка, що містить 

символіку Національної асоціації адвокатів України та скорочену назву «НААУ» 

(Додаток № 27). 

10. Будь-яка спроба видалення голографічної ламінуючої плівки з посвідчення 

адвоката України шляхом застосування хімічних або механічних факторів призведе до 

безповоротної руйнації поверхні бланка картки посвідчення адвоката України, а також 

часткової руйнації персоналізованих даних.   

Схематична діаграма    

 

Лицьовий бік   

 
  Зворотний бік   
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ДОДАТОК №17 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 

ЗРАЗОК 

БЛАНКА СЛУЖБОВОГО ПОСВІДЧЕННЯ ЧЛЕНА РАДИ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ,  

КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ РЕГІОНУ,  

РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ  

(АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ) 

 

 

Лицьовий бік 

 

 
 

Зворотний бік 
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ДОДАТОК №18 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 
 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

БЛАНКА СЛУЖБОВОГО ПОСВІДЧЕННЯ ЧЛЕНА РАДИ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ, 

КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ РЕГІОНУ, 

РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ  

(АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ) 

 

1. Бланк службового посвідчення члена ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури регіону, ревізійної комісії адвокатів регіону (далі — 

посвідчення) має вигляд багатошарової пластикової картки типу ID-1 розміром 54 х 85,6 

(± 0,75) міліметра, з обох боків якої способом офсетного друку виконано фонові графічні 

рисунки та внесено передбачену цим положенням інформацію про особу та реквізити 

посвідчення. 

Розміри на схематичній діаграмі зазначаються без урахування допустимих 

технологічних відхилень під час виробництва бланка. 

2. Для виготовлення посвідчення використовується багатошаровий полімерний 

матеріал (поліетилентерефталат з додаванням глюколь-модифікованого матеріалу), який 

за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008. 

3. На лицьовому боці посвідчення надруковано фонові графічні зображення зеленого 

кольору у вигляді паралельних хвилястих ліній.  

У верхній лівій частині лицьового боку посвідчення зображено гільйошний 

орнамент блакитного та зеленого кольорів.  

У правій частині лицьового боку посвідчення зображено вертикальні хвилясті 

паралельні лінії блакитного та зеленого кольорів. В орнаментах вертикальних хвилястих 

паралельних ліній зеленого кольору виконано лінію позитивного мікротексту 

«НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ». 

Справа від вертикальних хвилястих паралельних ліній зеленого та блакитного 

кольорів зображена тангерна сітка, виконана райдужним друком з плавним переходом від 

вохристого кольору зверху до блакитного кольору знизу. 

Графічну композицію довершує стилізоване зображення, основною частиною якого 

є старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, що символізує постійне навчання та 

вдосконалення особи. По боках від пера стилістично виконані відкриті ворота, що 

символічно вказує на те, що ворота до навчання відкриті для всіх. Композиція виконана 

блакитним кольором. 

4. Зміст текстової інформації лицьового боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині — найменування «UKRAINIAN NATIONAL BAR ASSOCIATION» 

(НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ); 

нижче – найменування органу адвокатського самоврядування, члену якого видається 

посвідчення; 

нижче — найменування полів для внесення інформації про особу:  

- «First namе» (Ім’я);  

- «Last name» (Прізвище);   

- «Service ID №» (Номер службового посвідчення) 

- «Date of birth» (Дата народження);  

- «ID card №» (№ посвідчення);  

- «ID card date of issue» (Дата видачі посвідчення); 

- «Valid until» (Дійсне до); 
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- «Signature» (Підпис). 

У лівій частині лицьового боку посвідчення виконано поле для розміщення 

відцифрованого образу обличчя особи. 

Справа від поля «Signature» в нижній частині посвідчення відведено місце для 

відцифрованого підпису особи. 

5. На зворотному боці посвідчення надруковано фонові графічні зображення 

зеленого кольору у вигляді паралельних хвилястих ліній.  

У правій частині зворотного боку посвідчення зображено гільйошний орнамент 

зеленого та блакитного кольорів. 

У лівій частині зворотного боку посвідчення зображено вертикальні хвилясті 

паралельні лінії зеленого та блакитного кольорів. В орнаментах вертикальних хвилястих 

паралельних ліній зеленого кольору виконано лінію позитивного мікротексту 

«НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ». 

Зліва від вертикальних хвилястих паралельних ліній зеленого та блакитного кольорів 

зображена тангерна сітка, виконана райдужним друком з плавним переходом від 

вохристого кольору зверху до блакитного кольору знизу. 

В нижній частині посвідчення методом потовщення паралельних хвилястих ліній 

блакитного кольору утворюється напис «СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ». 

Графічну композицію довершує зображення, яке складається з таких стилістично 

зображених елементів: старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, стопка книг, листи 

паперу, що створюють постійне навчання та вдосконалення особи та зображення 

національного герба України – тризубу, що говорить про важливість навчання та 

вдосконалення. В центрі композиції зображена чорнильниця з пером. Композиція 

виконана зеленим кольором. 

6. Зміст текстової інформації зворотного боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині — найменування «UKRAINIAN NATIONAL BAR ASSOCIATION» 

(НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ); 

нижче – найменування органу адвокатського самоврядування, члену якого видається 

посвідчення. 

Під графічною композицією зворотного боку посвідчення — найменування полів 

для внесення інформації про особу:  

- «Position» (Посада); 

- «Issued pursuant to» (Видано на підставі). 

В нижній частині зворотного боку посвідчення міститься інформація про посаду 

особи, що видає посвідчення, а також її прізвище та ініціали. Справа від даної інформації 

відведено місце для відцифрованого підпису посадової особи та печатки уповноваженого 

органу адвокатського самоврядування, що видає посвідчення. 

В правій нижній частині зворотного боку посвідчення на орнаментних елементах 

зеленого кольору, між орнаментними елементами блакитного кольору вертикально 

зображений горизонтальний напис з унікальним номером картки. 

7. Найменування полів посвідчення для внесення інформації про особу виконуються 

англійською мовою. 

8. Посвідчення виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного 

друку. 

9.   Посвідчення ламінується з обох сторін з використанням ламінатної плівки, що 

містить в собі голографічні зображення символіки Національної асоціації адвокатів 

України та абревіатури «НААУ» (Додаток № 27).  

10. Контроль за дотриманням вимог персоналізації посвідчення здійснюється 

Національною асоціацією адвокатів України.  

11. Під час централізованої персоналізації зони візуальної перевірки 

використовуються великі та маленькі літери шрифту з однаковою товщиною штриха.  
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12. Прізвище, ім’я та по батькові особи виконуються англійською мовою великими 

літерами. 

13. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці — двома цифрами (від 

одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), після яких ставиться крапка, роки — 

чотирма цифрами, яким передує крапка. 

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються 

відповідно «ХХ» — для дня чи місяця, «ХХХХ» — для року, «ХХ.ХХ.ХХХХ» — для дня, 

місяця і року. 

14. Номер картки встановлюється органом, що персоналізує посвідчення для 

позначення унікальності екземпляра документа і повинен містити не більше дев’яти 

символів. 

15. Відцифрований підпис особи повинен мати розмір, що легко розпізнається 

людським оком, і зберігати аспектові відношення (за довжиною і висотою) оригіналу. 

 

Схематична діаграма 

 

Лицьовий бік 

 
 

Зворотний бік 
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ДОДАТОК №19 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 

ЗРАЗОК 

БЛАНКА СЛУЖБОВОГО ПОСВІДЧЕННЯ ЧЛЕНА РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ, 

ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ, ВИЩОЇ 

РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ  

(АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ) 

 

Лицьовий бік 

 

  
 

Зворотний бік 
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ДОДАТОК №20 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

БЛАНКА АНГЛОМОВНОГО СЛУЖБОВОГО ПОСВІДЧЕННЯ ЧЛЕНА РАДИ 

АДВОКАТІВ УКРАЇНИ, ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ 

АДВОКАТУРИ, ВИЩОЇ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ 

(АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ) 

 

1. Бланк службового посвідчення члена ради адвокатів України, вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, вищої ревізійної комісії адвокатури 

(далі — посвідчення) має вигляд багатошарової пластикової картки типу ID-1 розміром 

54 х 85,6 (± 0,75) міліметра, з обох боків якої способом офсетного друку виконано фонові 

графічні рисунки та внесено передбачену цим положенням інформацію про особу та 

реквізити посвідчення. 

Розміри на схематичній діаграмі зазначаються без урахування допустимих 

технологічних відхилень під час виробництва бланка. 

2. Для виготовлення посвідчення використовується багатошаровий полімерний 

матеріал (поліетилентерефталат з додаванням глюколь-модифікованого матеріалу), який 

за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008. 

3. На лицьовому боці посвідчення надруковано фонові графічні зображення 

вохристого та червоного кольорів у вигляді паралельних хвилястих ліній. Кольорами 

фонових зображень посвідчення поділено на дві частини — вохристу та червону. 

У верхній лівій частині лицьового боку посвідчення зображено гільйошний 

орнамент вохристого та червоного кольорів.  

У правій частині лицьового боку посвідчення зображено вертикальні хвилясті 

паралельні лінії вохристого та червоного кольорів. В орнаментах вертикальних хвилястих 

паралельних ліній вохристого кольору виконано лінію позитивного мікротексту 

«НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ». 

Справа від вертикальних хвилястих паралельних ліній вохристого та червоного 

кольорів зображена тангерна сітка, виконана райдужним друком з плавним переходом від 

вохристого кольору зверху до червоного кольору знизу. 

Графічну композицію довершує стилізоване зображення, основною частиною якого 

є старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, що символізує постійне навчання та 

вдосконалення особи. По боках від пера стилістично виконані відкриті ворота, що 

символічно вказує на те, що ворота до навчання відкриті для всіх. Композиція виконана 

червоним кольором. 

4. Зміст текстової інформації лицьового боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині — найменування «UKRAINIAN NATIONAL BAR ASSOCIATION» 

(НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ); 

нижче – найменування органу адвокатського самоврядування, члену якого видається 

посвідчення; 

нижче — найменування полів для внесення інформації про особу:  

- «First name» (Ім’я);  

- «Last name» (Прізвище);   

- «Service ID №» (Номер службового посвідчення) 

- «Date of birth» (Дата народження);  

- «ID card №» (№ посвідчення);  

- «ID card date of issue» (Дата видачі посвідчення); 

- «Valid until» (Дійсне до); 
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- «Signature» (Підпис). 

У лівій частині лицьового боку посвідчення виконано поле для розміщення 

відцифрованого образу обличчя особи. 

Справа від поля «Signature» в нижній частині посвідчення відведено місце для 

відцифрованого підпису особи. 

5. Зворотний бік посвідчення також кольорами фонових зображень у вигляді 

паралельних хвилястих ліній поділено на дві частини: вохристу — верхню та червону — 

нижню.  

У правій частині зворотного боку посвідчення зображено гільйошний орнамент 

вохристого та червоного кольорів. 

У лівій частині зворотного боку посвідчення зображено вертикальні хвилясті 

паралельні лінії вохристого та червоного кольорів. В орнаментах вертикальних хвилястих 

паралельних ліній вохристого кольору виконано лінію позитивного мікротексту 

«НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ». 

Зліва від вертикальних хвилястих паралельних ліній вохристого та червоного 

кольорів зображена тангерна сітка, виконана райдужним друком з плавним переходом від 

вохристого кольору зверху до червоного кольору знизу. 

В нижній частині посвідчення методом потовщення паралельних хвилястих ліній 

вохристого кольору утворюється напис «СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ». 

Графічну композицію довершує зображення, яке складається з таких стилістично 

зображених елементів: старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, стопка книг, листи 

паперу, що створюють постійне навчання та вдосконалення особи та зображення 

національного герба України – тризубу, що говорить про важливість навчання та 

вдосконалення. В центрі композиції зображена чорнильниця з пером. Композиція 

виконана червоним кольором. 

6. Зміст текстової інформації зворотного боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині — найменування «UKRAINIAN NATIONAL BAR ASSOCIATION» 

(НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ); 

нижче – найменування органу адвокатського самоврядування, члену якого видається 

посвідчення. 

Під графічною композицією зворотного боку посвідчення — найменування полів 

для внесення інформації про особу:  

- «Position» (Посада); 

- «Issued pursuant to» (Видано на підставі). 

В нижній частині зворотного боку посвідчення міститься інформація про посаду 

особи, що видає посвідчення, а також її прізвище та ініціали. Справа від даної інформації 

відведено місце для відцифрованого підпису посадової особи та печатки уповноваженого 

органу адвокатського самоврядування, що видає посвідчення. 

В правій нижній частині зворотного боку посвідчення на орнаментних елементах 

вохристого кольору, між орнаментними елементами червоного кольору вертикально 

зображений горизонтальний напис з унікальним номером картки. 

7. Найменування полів посвідчення для внесення інформації про особу виконуються 

англійською мовою. 

8. Посвідчення виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного 

друку. 

9.  Посвідчення ламінується з обох сторін з використанням ламінатної плівки, що 

містить в собі голографічні зображення символіки Національної асоціації адвокатів 

України та абревіатури «НААУ» (Додаток № 27).  

10. Контроль за дотриманням вимог персоналізації посвідчення здійснюється 

Національною асоціацією адвокатів України.  
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11. Під час централізованої персоналізації зони візуальної перевірки 

використовуються великі та маленькі літери шрифту з однаковою товщиною штриха.  

12. Прізвище, ім’я та по батькові особи виконуються англійською мовою великими 

літерами. 

13. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці — двома цифрами (від 

одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), після яких ставиться крапка, роки — 

чотирма цифрами, яким передує крапка. 

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються 

відповідно «ХХ» — для дня чи місяця, «ХХХХ» — для року, «ХХ.ХХ.ХХХХ» — для дня, 

місяця і року. 

14. Номер картки встановлюється органом, що персоналізує посвідчення для 

позначення унікальності екземпляра документа і повинен містити не більше дев’яти 

символів. 

15. Відцифрований підпис особи повинен мати розмір, що легко розпізнається 

людським оком, і зберігати аспектові відношення (за довжиною і висотою) оригіналу. 

 

Схематична діаграма 

 

Лицьовий бік 

 
 

Зворотний бік 
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ДОДАТОК №21 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 

ЗРАЗОК 

БЛАНКА ПОСВІДЧЕННЯ ЧЛЕНА КОМІТЕТУ, УТВОРЕНОГО ПРИ НАЦІОНАЛЬНІЙ 

АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ  

(АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ) 

 

Лицьовий бік 

 

 
 

Зворотній бік 
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ДОДАТОК №22 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС БЛАНКА ПОСВІДЧЕННЯ ЧЛЕНА КОМІТЕТУ, УТВОРЕНОГО 

ПРИ НАЦІОНАЛЬНІЙ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ  

(АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ) 

 

1. Бланк посвідчення члена комітету, утвореного при Національній асоціації 

адвокатів України (далі — посвідчення) має вигляд багатошарової пластикової картки 

типу ID-1 розміром 54 х 85,6 (± 0,75) міліметра, з обох боків якої способом офсетного 

друку виконано фонові графічні рисунки та внесено передбачену цим положенням 

інформацію про особу та реквізити посвідчення. 

Розміри на схематичній діаграмі зазначаються без урахування допустимих 

технологічних відхилень під час виробництва бланка. 

2. Для виготовлення посвідчення використовується багатошаровий полімерний 

матеріал (поліетилентерефталат з додаванням глюколь-модифікованого матеріалу), який 

за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008. 

3. На лицьовому боці посвідчення надруковано фонові графічні зображення 

вохристого та червоного кольорів у вигляді паралельних хвилястих ліній. Кольорами 

фонових зображень посвідчення поділено на дві частини — вохристу та червону. 

У верхній лівій частині лицьового боку посвідчення зображено гільйошний 

орнамент вохристого та червоного кольорів.  

У правій частині лицьового боку посвідчення зображено вертикальні хвилясті 

паралельні лінії вохристого та червоного кольорів. В орнаментах вертикальних хвилястих 

паралельних ліній вохристого кольору виконано лінію позитивного мікротексту 

«НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ». 

Справа від вертикальних хвилястих паралельних ліній вохристого та червоного 

кольорів зображена тангерна сітка, виконана райдужним друком з плавним переходом від 

вохристого кольору зверху до червоного кольору знизу. 

Графічну композицію довершує стилізоване зображення, основною частиною якого 

є старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, що символізує постійне навчання та 

вдосконалення особи. По боках від пера стилістично виконані відкриті ворота, що 

символічно вказує на те, що ворота до навчання відкриті для всіх. Композиція виконана 

червоним кольором. 

4. Зміст текстової інформації лицьового боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині — найменування «UKRAINIAN NATIONAL BAR ASSOCIATION» 

(НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ); 

нижче – найменування комітету, утвореного при Національній асоціації адвокатів 

України, члену якого видається посвідчення; 

нижче — найменування полів для внесення інформації про особу:  

- «First name» (Ім’я);  

- «Last name» (Прізвище);   

- «Service ID №» (Номер службового посвідчення) 

- «Date of birth» (Дата народження);  

- «ID card №» (№ посвідчення);  

- «ID card date of issue» (Дата видачі посвідчення); 

- «Valid until» (Дійсне до); 

- «Signature» (Підпис). 
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У лівій частині лицьового боку посвідчення виконано поле для розміщення 

відцифрованого образу обличчя особи. 

Справа від поля «Signature» в нижній частині посвідчення відведено місце для 

відцифрованого підпису особи. 

5. Зворотний бік посвідчення також кольорами фонових зображень у вигляді 

паралельних хвилястих ліній поділено на дві частини: вохристу — верхню та червону — 

нижню.  

У правій частині зворотного боку посвідчення зображено гільйошний орнамент 

вохристого та червоного кольорів. 

У лівій частині зворотного боку посвідчення зображено вертикальні хвилясті 

паралельні лінії вохристого та червоного кольорів. В орнаментах вертикальних хвилястих 

паралельних ліній вохристого кольору виконано лінію позитивного мікротексту 

«НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ». 

Зліва від вертикальних хвилястих паралельних ліній вохристого та червоного 

кольорів зображена тангерна сітка, виконана райдужним друком з плавним переходом від 

вохристого кольору зверху до червоного кольору знизу. 

В нижній частині посвідчення методом потовщення паралельних хвилястих ліній 

вохристого кольору утворюється напис «СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ». 

Графічну композицію довершує зображення, яке складається з таких стилістично 

зображених елементів: старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, стопка книг, листи 

паперу, що створюють постійне навчання та вдосконалення особи та зображення 

національного герба України – тризубу, що говорить про важливість навчання та 

вдосконалення. В центрі композиції зображена чорнильниця з пером. Композиція 

виконана червоним кольором. 

6. Зміст текстової інформації зворотного боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині — найменування «UKRAINIAN NATIONAL BAR ASSOCIATION» 

(НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ); 

нижче – найменування комітету, утвореного при Національній асоціації адвокатів 

України, члену якого видається посвідчення. 

Під графічною композицією зворотного боку посвідчення — найменування полів 

для внесення інформації про особу:  

- «Position» (Посада); 

- «Issued pursuant to» (Видано на підставі). 

В нижній частині зворотного боку посвідчення міститься інформація про посаду 

особи, що видає посвідчення, а також її прізвище та ініціали. Справа від даної інформації 

відведено місце для відцифрованого підпису посадової особи та печатки уповноваженого 

органу адвокатського самоврядування, що видає посвідчення. 

В правій нижній частині зворотного боку посвідчення на орнаментних елементах 

вохристого кольору, між орнаментними елементами червоного кольору вертикально 

зображений горизонтальний напис з унікальним номером картки. 

7. Найменування полів посвідчення для внесення інформації про особу виконуються 

англійською мовою. 

8. Посвідчення виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного 

друку. 

9.  Посвідчення ламінується з обох сторін з використанням ламінатної плівки, що 

містить в собі голографічні зображення символіки Національної асоціації адвокатів 

України та абревіатури «НААУ» (Додаток № 27).  

10. Контроль за дотриманням вимог персоналізації посвідчення здійснюється 

Національною асоціацією адвокатів України.  

11. Під час централізованої персоналізації зони візуальної перевірки 

використовуються великі та маленькі літери шрифту з однаковою товщиною штриха.  
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12. Прізвище, ім’я та по батькові особи виконуються англійською мовою великими 

літерами. 

13. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці — двома цифрами (від 

одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), після яких ставиться крапка, роки — 

чотирма цифрами, яким передує крапка. 

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються 

відповідно «ХХ» — для дня чи місяця, «ХХХХ» — для року, «ХХ.ХХ.ХХХХ» — для дня, 

місяця і року. 

14. Номер картки встановлюється органом, що персоналізує посвідчення для 

позначення унікальності екземпляра документа і повинен містити не більше дев’яти 

символів. 

15. Відцифрований підпис особи повинен мати розмір, що легко розпізнається 

людським оком, і зберігати аспектові відношення (за довжиною і висотою) оригіналу. 

 

Схематична діаграма 

 

Лицьовий бік 

 
 

 

Зворотний бік 
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ДОДАТОК №23 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 

 

ЗРАЗОК 

БЛАНК ПОСВІДЧЕННЯ АДВОКАТА ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ  

(АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ) 

 

Лицьовий бік 

 

 
 

Зворотний бік 
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ДОДАТОК №24 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 
 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

БЛАНК ПОСВІДЧЕННЯ АДВОКАТА ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ  

(АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ) 

 

1. Бланк посвідчення адвоката іноземної держави (далі — посвідчення) має вигляд 

багатошарової пластикової картки типу ID-1 розміром 54 х 85,6 (± 0,75) міліметра, з обох 

боків якої способом офсетного друку виконано фонові графічні рисунки та внесено 

передбачену цим положенням інформацію про особу та реквізити посвідчення. 

Розміри на схематичній діаграмі зазначаються без урахування допустимих 

технологічних відхилень під час виробництва бланка. 

2. Для виготовлення посвідчення використовується багатошаровий полімерний 

матеріал (поліетилентерефталат з додаванням глюколь-модифікованого матеріалу), який 

за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008. 

3. На лицьовому боці посвідчення надруковано фонові графічні зображення 

вохристого та блакитного кольорів у вигляді паралельних хвилястих ліній. Кольорами 

фонових зображень посвідчення поділено на дві частини — вохристу та блакитну. 

У верхній лівій частині лицьового боку посвідчення зображено гільйошний 

орнамент вохристого та блакитного кольорів.  

У правій частині лицьового боку посвідчення зображено вертикальні хвилясті 

паралельні лінії вохристого та блакитного кольорів. В орнаментах вертикальних 

хвилястих паралельних ліній вохристого кольору виконано лінію позитивного 

мікротексту «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ». 

Справа від вертикальних хвилястих паралельних ліній вохристого та блакитного 

кольорів зображена тангерна сітка, виконана райдужним друком з плавним переходом від 

вохристого кольору зверху до блакитного кольору знизу. 

Графічну композицію довершує стилізоване зображення, основною частиною якого 

є старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, що символізує постійне навчання та 

вдосконалення особи. По боках від пера стилістично виконані відкриті ворота, що 

символічно вказує на те, що ворота до навчання відкриті для всіх. Композиція виконана 

блакитним кольором. 

4. Зміст текстової інформації лицьового боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині — назва документа: «ID CARD OF ADVOCATE OF UKRAINE» 

(ПОСВІДЧЕННЯ АДВОКАТА УКРАЇНИ);   

нижче – найменування «UKRAINIAN NATIONAL BAR ASSOCIATION» 

(НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ);   

нижче — найменування полів для внесення інформації про особу:  

- «First name» (Ім’я);   

- «Last name»  (Прізвище);    

- «Date of birth» (Дата народження);   

- «ID card №» (№ посвідчення);   

- «ID card date of issue» (Дата видачі посвідчення);   

-  «Advocate's signature» (Підпис адвоката).   

У лівій частині лицьового боку посвідчення виконано поле для розміщення 

відцифрованого образу обличчя особи. 
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Справа від поля «Підпис адвоката» в нижній частині посвідчення відведено місце 

для відцифрованого підпису особи. 

5. Зворотний бік посвідчення також кольорами фонових зображень у вигляді 

паралельних хвилястих ліній поділено на дві частини: вохристу — верхню та блакитну — 

нижню.  

У правій частині зворотного боку посвідчення зображено гільйошний орнамент 

вохристого та блакитного кольорів. 

У лівій частині зворотного боку посвідчення зображено вертикальні хвилясті 

паралельні лінії вохристого та блакитного кольорів. В орнаментах вертикальних 

хвилястих паралельних ліній вохристого кольору виконано лінію позитивного 

мікротексту «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ». 

Зліва від вертикальних хвилястих паралельних ліній вохристого та блакитного 

кольорів зображена тангерна сітка, виконана райдужним друком з плавним переходом від 

вохристого кольору зверху до блакитного кольору знизу. 

В нижній частині посвідчення методом потовщення паралельних хвилястих ліній 

вохристого кольору утворюється напис «ПОСВІДЧЕННЯ АДВОКАТА УКРАЇНИ». 

Графічну композицію довершує зображення, яке складається з таких стилістично 

зображених елементів: старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, стопка книг, листи 

паперу, що створюють постійне навчання та вдосконалення особи та зображення 

національного герба України – тризубу, що говорить про важливість навчання та 

вдосконалення. В центрі композиції зображена чорнильниця з пером.  Композиція 

виконана блакитним кольором. 

6. Зміст текстової інформації зворотного боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині по центру — текст наступного змісту: «Свідоцтво про право 

заняття адвокатською»; 

У верхній частині по центру — текст наступного змісту: «Certificate of right to 

practice law»;  

нижче – текст наступного змісту: «№ __ dated __.__.____»;  

нижче – текст наступного змісту: «Issued pursuant to decision of»;  

нижче – повне найменування органу із зазначенням країни, яка видало свідоцтво; 

нижче – текст наступного змісту: «Included into Unified Register of Advocates of 

Ukraine on the basis of Decision». 

нижче – текст наступного змісту: «of» та повне найменування КДКА регіону, що 

включило іноземного адвоката до ЄРАУ з вказанням номеру та дати прийняття рішення. 

 нижче – текст наступного змісту: «pursuant to art. 59 of the Law of Ukraine ‘On the 

Bar and Practice of Law’» 

В нижній частині зворотного боку посвідчення міститься прізвище та ініціали 

Голови Національної асоціації адвокатів України. Справа від даної інформації відведено 

місце для відцифрованого підпису Голови національної асоціації адвокатів України та 

печатки Національної асоціації адвокатів України. 

В правій нижній частині зворотного боку посвідчення на орнаментних елементах 

вохристого кольору, між орнаментними елементами блакитного кольору вертикально 

зображений горизонтальний напис з унікальним номером картки. 

7. Найменування полів посвідчення для внесення інформації про особу виконуються 

англійською мовою. 

8. Посвідчення виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного 

друку. 

9.   Посвідчення ламінується з обох сторін з використанням ламінатної плівки, що 

містить в собі голографічні зображення символіки Національної асоціації адвокатів 

України та абревіатури «НААУ» (Додаток № 27). 
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10. Контроль за дотриманням вимог персоналізації посвідчення здійснюється 

Національною асоціацією адвокатів України.  

11. Під час централізованої персоналізації зони візуальної перевірки 

використовуються великі та маленькі літери шрифту з однаковою товщиною штриха.  

12. Прізвище та ім’я особи виконуються англійською мовою великими літерами. 

13. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці — двома цифрами (від 

одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), після яких ставиться крапка, роки — 

чотирма цифрами, яким передує крапка. 

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються 

відповідно «ХХ» — для дня чи місяця, «ХХХХ» — для року, «ХХ.ХХ.ХХХХ» — для дня, 

місяця і року. 

14. Номер картки встановлюється органом, що персоналізує посвідчення для 

позначення унікальності екземпляра документа і повинен містити не більше дев’яти 

символів. 

15. Відцифрований підпис особи повинен мати розмір, що легко розпізнається 

людським оком, і зберігати аспектові відношення (за довжиною і висотою) оригіналу. 

 

Схематична діаграма 

 

Лицьовий бік 

 
 

Зворотний бік 
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ДОДАТОК №25 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 

 

ЗРАЗОК 

БЛАНКА ПОСВІДЧЕННЯ ПОМІЧНИКА АДВОКАТА УКРАЇНИ  

(АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ) 

 

Лицьовий бік 

 
Зворотній бік 
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ДОДАТОК №26 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 

 

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

БЛАНКА ПОСВІДЧЕННЯ ПОМІЧНИКА АДВОКАТА УКРАЇНИ  

(АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ) 

 

1. Бланк посвідчення помічника адвоката України (далі — посвідчення) має вигляд 

багатошарової пластикової картки типу ID-1 розміром 54 х 85,6 (± 0,75) міліметра, з обох 

боків якої способом ретрансферного друку виконано фонові графічні рисунки та внесено 

передбачену цим положенням інформацію про особу та реквізити посвідчення. 

 На схематичній діаграмі розміри зазначаються без урахування допустимих 

технологічних відхилень під час виробництва бланка. 

2. Для виготовлення посвідчення використовується багатошаровий полімерний 

матеріал Premier Plus Z5C, COMPOSITE (носії виготовлені з дуже міцного 

полівінілхлориду (PVC) з поліестером, виконані за технологією sandwich і складаються з 

(60% PVC і 40% поліестеру).), який за фізичними характеристиками відповідає вимогам 

стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008. 

3. В правій частині посвідчення розташоване стилізоване зображення, основною 

частиною якого є старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, що символізує постійне 

навчання та вдосконалення особи. По боках від пера стилістично виконані відкриті 

ворота, що символічно вказує на те, що ворота до навчання відкриті для всіх. Зображення 

виконане синім кольором. 

4. Зміст текстової інформації лицьового боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині — назва документа: «ID CARD OF ASSISTANT ADVOCATE OF 

UKRAINE» (ПОСВІДЧЕННЯ ПОМІЧНИКА АДВОКАТА УКРАЇНИ);   

нижче – «UKRAINIAN NATIONAL BAR ASSOCIATION» (НАЦІОНАЛЬНА 

АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ);   

нижче — найменування полів для внесення інформації про особу:  

- «First name» (Ім’я); 

- «Last name» (Прізвище);  

- «ID card №» (Серія та номер); 

- «ID card date of issue» (Видане); 

У лівій частині лицьового боку посвідчення виконано поле для розміщення 

відцифрованого образу обличчя особи. 

5. На зворотньому боці посвідчення розташоване зображення, яке складається з 

таких стилістично зображених елементів: старовинна чорнильниця в якій стоїть перо, стос 

книг, листи паперу, що символізують постійне навчання, вдосконалення особи та 

зображення національного герба України – тризубу, що вказує на важливість навчання та 

вдосконалення. В центрі композиції зображена чорнильниця з пером. Композиція 

виконана синім кольором. 

6. Зміст текстової інформації зворотного боку посвідчення повинен відповідати 

наступним вимогам: 

у верхній частині — необхідно вказати помічником якого адвоката є дана особа. 

нижче – текст наступного змісту – «Certificate of right to practice law» (Свідоцтво про 

право на зайняття адвокатською діяльністю); 

нижче – текст наступного змісту: «№ __ dated __.__.____»; 
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В нижній частині зворотного боку посвідчення міститься інформація про посаду 

особи, що видає посвідчення, а також її прізвище та ініціали. Справа від даної інформації 

відведено місце для відцифрованого підпису посадової особи та печатки Ради адвокатів 

регіону, що видає посвідчення. 

В правій нижній частині зворотного боку посвідчення вертикально зображено 

горизонтальний напис з унікальним номером картки. 

7. Найменування полів для внесення інформації про особу виконуються українською 

мовою. 

8.   Посвідчення ламінується з обох сторін з використанням ламінатної плівки, що 

містить в собі голографічні зображення символіки Національної асоціації адвокатів 

України та абревіатури «НААУ». (Додаток № 27). 

9. Контроль за дотриманням вимог персоналізації посвідчення здійснюється 

Національною асоціацією адвокатів України.  

10. Під час централізованої персоналізації зони візуальної перевірки 

використовуються великі та маленькі літери шрифту з однаковою товщиною штриха.  

11. Прізвище, ім’я та по батькові особи виконуються українською мовою великими 

літерами. 

12. Номер картки встановлюється органом, що персоналізує посвідчення для 

позначення унікальності екземпляра документа і повинен містити не більше дев’яти 

символів. 

Схематична діаграма 
 

Лицьовий бік 

 
 

Зворотній бік
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ДОДАТОК №27 

до рішення Ради адвокатів України  

№ 119 від 23 квітня 2016 року 
 

 

 

СХЕМАТИЧНА ДІАГРАМА ГОЛОГРАМИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ 

 

 


